
ประกาศกํ าหนดหลักเกณฑการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการส ําหรับพนักงานสวนต ําบล

************************
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 17 (5)  และมาตรา  26  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอ  19  แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตํ าบล   เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การยาย  
การโอน  การรับโอน  การเล่ือนระดับและการเล่ือนข้ันเงินเดือนสํ าหรับพนักงานสวนตํ าบล   คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตํ าบล  ( ก.อบต. )   ในการประชุมคร้ังท่ี 11 / 2544 เม่ือวันท่ี  24  ธันวาคม  2544  ไดมีมติ
ใหก ําหนดหลักเกณฑการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการส ําหรับพนักงานสวนตํ าบล ดังตอไปน้ี

1.กํ าหนดใหผูไดรับการบรรจุจากผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีท่ีมี
เหตุพิเศษที่ไมจ ําเปนตองสอบแขงขันเขารับราชการและแตงตั้งใหด ํารงตํ าแหนงพนักงานสวนตํ าบล            
และขาราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน  ซ่ึงโอนมา
บรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานสวนตํ าบล ตองทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในตํ าแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง

2.ภายใตบังคับขอ 11 (2) ใหผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตํ าบล ตาม
ขอ 1  ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในต ําแหนงท่ีไดรับแตงต้ังเปนเวลาหกเดือนนับแตวันเขาปฏิบัติหนาท่ี
ราชการเปนตนไป

ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดํ าเนินการในเร่ืองการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยาง
จริงจัง  มีความเที่ยงธรรมและไดมาตรฐานในอันที่จะใหการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนกระบวน
การเลือกสรรบุคคลเขารับราชการอยางมีประสิทธภิาพ

3.ใหองคการบริหารสวนตํ าบลกํ าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ไดตามความเหมาะสม  แตอยางนอยตองประกอบดวยความรูที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ความสามารถใน  การ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน  ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง  คุณธรรม  การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการ
รักษาวินัย

วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการให
เปนไปตามที่องคการบริหารสวนต ําบลกํ าหนด  แลวรายงานใหคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.
จังหวัด)  ทราบ
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4.ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการ
ใหผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมอบหมายงานใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการปฏิบัต ิและแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทราบอยางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน การ
ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผล   การทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ

5.ใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการท ํารายงานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนเสนอ
ผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องคการบริหารสวนตํ าบลกํ าหนด

6.ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ประกอบดวยประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล และ
กรรมการประเมินอีกจํ านวนสองคน  ซึ่งอยางนอยตองแตงตั้งจากผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ  หนาที่
ราชการหนึ่งคน พนักงานสวนตํ าบลผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอีกหนึ่ง
คน

7.ใหคณะกรรมการทํ าหนาที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินท่ีกํ าหนด
ไวในขอ  3  ท ําการประเมินสองคร้ัง  โดยประเมินคร้ังแรกเม่ือทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการมาแลวเปนเวลา
สามเดือน และประเมินคร้ังที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่หนาที่ราชการครบหกเดือน เวนแตคณะกรรมการ 
ไมอาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในแตละคร้ังไดอยางชัดแจง  เนื่องจากผูทดลองปฏิบัต ิ
หนาที่ราชการไดลาคลอดบุตร  ลาปวยซึ่งจํ าเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน  ลาปวยเพราะประสบอันตรายใน
ขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที ่ หรือลาเขารับ
การตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ครบหกเดือนแลวก็ได

ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอ 11 (2)  เม่ือครบกํ าหนด
ระยะเวลาที่ขยายแลวใหประเมินอีกครั้งหนึ่ง

8.ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก  กรรมการท่ีไมเห็นดวย
อาจท ําความเห็นแยงรวมไวก็ได

9.เมื่อคณะกรรมการไดดํ าเนินการตามขอ  7  แลว  ใหประธานกรรมการรายงานผลการ
ประเมินตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลตามแบบหมายเลข  1 ทายประกาศนี ้ ดังน้ี

     (1) ในกรณีที่ผลการประเมินไมตํ่ ากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกํ าหนดไวใน
ขอ  3   ใหรายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตาม
ขอ11 (2)  แลว

     (2) ในกรณีท่ีผลการประเมินต่ํ ากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกํ าหนดไวในขอ 3  ใหราย
งานเม่ือเสร็จส้ินการประเมินแตละคร้ัง
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10.เม่ือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลไดรับรายงานตามขอ  9 (1) แลว

ใหประกาศวาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นเปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการพรอมแจงใหผูนั้น
ทราบ และรายงานตามแบบหมายเลข  2  ทายประกาศนี ้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล  (ก.อบต.
จังหวัด) ภายในหาวันทํ าการนับแตวันประกาศ

11.เม่ือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลไดรับรายงานตามขอ  9 (2)   ให
ดํ าเนินการดังน้ี

     (1) ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกจากราชการใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลแสดงความเห็นในแบบหมายเลข 1  และมีค ําสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ภายในหาวันท ําการ  นับ
แตวันท่ีไดรับรายงานพรอมกับแจงใหผูน้ันทราบ และสงส ําเนาคํ าสั่งใหออกไปยังคณะกรรมการพนักงาน
สวนตํ าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในหาวันทํ าการนับแตวันท่ีมีคํ าสั่ง

     (2) ในกรณีท่ีเห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอ
ไปจนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไปอีกระยะหน่ึงเปนเวลาสามเดือน
แลวแตกรณี ใหแสดงความเห็นในแบบหมายเลข 1  แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูมีหนาที ่    ดู
แลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพ่ือทํ าการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป

     ในกรณีที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจนสิ้นสุดระยะ
เวลาที่ขยายแลว  และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลไดรับรายงานวาผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูน้ันยังต่ํ ากวาเกณฑหรือมาตรฐานอีก ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตํ าบลมีคํ าสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ  โดยนํ าความใน (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม

12.การนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเดือนตามหลักเกณฑนี ้ใหนับวันที่ผู
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยและใหนับวัน
เขาปฏบัิติหนาท่ีราชการวันแรกเปนวันเร่ิมตน  และนับวันกอนหนาจะถึงวันท่ีตรงกับวันเร่ิมตนน้ันของเดือน
สุดทายแหงระยะเวลาเปนวันสิ้นสุดระยะเวลาถาไมมีวันตรงกันในเดือนสุดทาย  ใหถือเอาวันสุดทายของ
เดือนนั้นเปนวันสิ้นสุดระยะเวลา

13.พนักงานสวนตํ าบลซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดไดรับแตงตั้งให
ดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒ ิ ยาย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา
ดวยการรับราชการทหารแลวไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตํ าบล    ใหทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังน้ี

     (1) กรณีไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ไดรับ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องไปกับ
ตํ าแหนงเดิม  ถาไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้นในตางสายงานใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม
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     (2) กรณียายไปดํ ารงตํ าแหนงในสายงานเดิม ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับ

เวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับต ําแหนงเดิม  ถายายไปด ํารงตํ าแหนงในตางสายงาน  ใหเร่ิม
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม

     (3) กรณีโอนมาดํ ารงตํ าแหนงใหม  ใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม  เวนแตกรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับต ําแหนงเดิม

     (4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
เมื่อไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตํ าบล ไมวาในสายงานเดิมหรือตางสายงาน  ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอเน่ืองกับตํ าแหนงเดิม

  ประกาศ   ณ   วันท่ี   21  สิงหาคม    พ.ศ. 2545

                           (ลงชื่อ)  รอยตํ ารวจเอก     ปุระชัย  เปยมสมบูรณ
 (ปุระชัย  เปยมสมบูรณ)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล
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แบบหมายเลข 1

แบบรายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตามที ่องคการบริหารสวนตํ าบล………………..…………..ไดมีค ําสั่งที…่………./…………

ลงวันที…่…...………………….. …แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   เพ่ือ
ทํ าการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของ*…………………………………………         ซึ่งได
รับการบรรจุและแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง………………………………………………………..
งาน/กลุม/ฝาย………………………กอง/ส ํานัก…………………………………..ต้ังแตวันท่ี…………
เดือน………………….…พ.ศ……..…น้ัน  คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดท ํา
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานสวนต ําบลดังกลาว  ผลการประเมินการทดลอง
ปฏิบติัหนาท่ีราชการเปนดังน้ี
การประเมินคร้ังท่ี 1
ระหวางวันท่ี……เดือน….……………..พ.ศ………  ถึงวันที…่……เดือน………………….พ.ศ……...

   ไมต่ํ ากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกํ าหนด
   ต่ํ ากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกํ าหนด

                              เห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไป
   เห็นควรใหออกจากราชการ

เหตุผล……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)…………………………………
(……………………………..)
 ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

 วันท่ี…………………………………..
**ความเห็นของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)…………………………………..
(………………………………..)

ตํ าแหนง…………………………………
วันท่ี………………………………………
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การประเมินคร้ังท่ี  2  หรือ  ผลการประเมินรวมเม่ือทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการครบหกเดือน

ระหวางวันท่ี……เดือน………………………พ.ศ…………ถึงวันที…่…เดือน……………..พ.ศ………
    ไมต่ํ ากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกํ าหนด

      ต่ํ ากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกํ าหนด
                                เห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป

      เห็นควรใหออกจากราชการ

เหตุผล………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)………………………………….
(…………………………………)
     ประธานกรรมการประเมินผล
  การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

วันท่ี………………………………………

ความเห็นของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)…………………………………..
(………………………………)

ตํ าแหนง………………………………….
วันท่ี………………………………………

หมายเหตุ  *  ระบุชื่อผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
              **  รายงานประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลเฉพาะกรณีตํ ่ากวาเกณฑหรือมาตร
ฐานที่ก ําหนด
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การประเมินกรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ระหวางวันท่ี…….เดือน…..……………..พ.ศ……….ถึงวันที.่.……เดือน..…………………พ.ศ……..
     ! ไมต่ํ ากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกํ าหนด
     !  ต่ํ ากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกํ าหนด

(ลงชื่อ)………………………………….
          (……….………………………...)

   ประธานกรรมการประเมินผล
  การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

              วันท่ี…………………………………….

ความเห็นของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)  ……………………………..
(……………………………..)

ตํ าแหนง……………………………….
วันท่ี……………………………………
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แบบหมายเลข 2

แบบรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล ( ก.อบต.จังหวัด )

ตามทีอ่งคการบริหารสวนตํ าบล……………………………….ไดมีค ําสั่ง………./……….
ลงวันที…่…………………………บรรจุและแตงต้ัง *…………………………………เขารับราชการใน
ตํ าแหนง…………………………..งาน/กลุม/ฝาย……………………….กอง/ส ํานัก………………………
โดยใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในต ําแหนงท่ีไดรับแตงต้ังต้ังแตวันท่ี……เดือน…………………….
พ.ศ………….เปนตนไป

บัดน้ีพนักงานสวนตํ าบลดังกลาวไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบก ําหนดแลวเม่ือ
วันท่ี………..เดือน………………….พ.ศ…………รวมเปนเวลาทั้งสิ้น…………เดือน   ปรากฏวามีผลการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไมตํ ่ากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกํ าหนดและมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการในตํ าแหนงท่ีไดรับแตงต้ังตอไปได  ซึ่งองคการบริหารสวนตํ าบล…………………………………..
ไดประกาศใหเปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและไดแจงใหบุคคลดังกลาวทราบแลว

(ลงชื่อ)……………………………………
(…………….…………………..)

ตํ าแหนง…………………………………..
วันท่ี……………………………………….

หมายเหตุ *  ใหระบุชื่อผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทุกคน
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